HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor sociálních věcí
Domov sociálních služeb Vlašská
Vlašská 344/25
Praha 1 - Malá Strana
118 00 Praha 011
DS: q7n3tiz

V Praze dne 27. 10. 2021
Vyřizuje: Bc. Jana Hlušcová
Tel.: 236004125
Č. j.: MHMP 1705705/2021
Sp. z.: S-MHMP 1526510/2021

ROZHODNUTÍ
Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle ustanovení
§ 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne
27. 10. 2021 v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o změnu
registrace sociálních služeb č. j. MHMP 1526510/2021 podané dne 27. 9. 2021 žadatelem
Domov sociálních služeb Vlašská, IČ: 70875430
Vlašská 344/25, Praha 1 - Malá Strana, 118 00 Praha 011
pověřen řízením: Mgr. Martin Kahánek
(dále jen poskytovatel), změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:
Registrované služby:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

Místo poskytování:

Poskytována od:

domovy pro osoby se zdravotním postižením
9892491
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 40
Cílová skupina:
- osoby s mentálním postižením
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
Domov sociálních služeb Vlašská
Doubravčany 12, 281 44 Zásmuky
Domov sociálních služeb Vlašská
Papírenská 586/14, Praha 6-Bubeneč, 160 00 Praha 6
Domov sociálních služeb VlašskáVlašská 344/25, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
1.1.2001

Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h
Elektronický podpis - 1.11.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Alice Mezková
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Certificate
Platnost do : 10.6.2022 09:42:28-000 +02:00

Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

Místo poskytování:

Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

Místo poskytování:

Poskytována od:

týdenní stacionáře
9116511
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 20
Cílová skupina:
- osoby s mentálním postižením
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
Domov sociálních služeb Vlašská
Doubravčany 12, 281 44 Zásmuky
Domov sociálních služeb Vlašská
Vilová 389/2, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10
1.1.2001
chráněné bydlení
4009025
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 27
Cílová skupina:
- osoby s mentálním postižením
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
Domov sociálních služeb Vlašská
Hlavatého 662/17, Praha 11-Háje, 149 00 Praha 415
Domov sociálních služeb Vlašská
Bryksova 720/65, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98
Domov sociálních služeb Vlašská
Maňákova 721/5, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98
Domov sociálních služeb Vlašská
náměstí Plukovníka Vlčka 699/1, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98
Domov sociálních služeb Vlašská
Bobkova 786/4, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98
Domov sociálních služeb Vlašská
Legionářů 735/23a, Ďáblice, 182 00 Praha 82
Domov sociálních služeb Vlašská
Maňákova 751/16, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98
Domov sociálních služeb Vlašská
Maňákova 752/18, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98
1.1.2006

Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

Místo poskytování:

Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

Místo poskytování:
Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

centra denních služeb
3089460
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 38
Cílová skupina:
- osoby s mentálním postižením
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
Domov sociálních služeb Vlašská
Vlašská 344/25, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
Domov sociálních služeb Vlašská
Vilová 389/2, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10
1.1.2010
sociální rehabilitace
9786000
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 1
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 3
Cílová skupina:
- osoby s chronickým duševním onemocněním (služba je určena
klientům, kteří opustili ústavní sociální zařízení HMP)
- osoby s mentálním postižením (služba je určena klientům, kteří opustili
ústavní sociální zařízení HMP)
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)
Sociální rehabilitace STC (od 1.1.2022)
Doubravčany 12, 281 44 Zásmuky
1.1.2022
podpora samostatného bydlení
2550105
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 2
Cílová skupina:
- osoby s chronickým duševním onemocněním (služba je určena
klientům, kteří opustili ústavní sociální zařízení HMP)
- osoby s mentálním postižením (služba je určena klientům, kteří opustili
ústavní sociální zařízení HMP)
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)

Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Místo poskytování:
Poskytována od:

- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)
Podpora samostatného bydlení DSSV (od 1.1.2022)
Vlašská 344/25, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
1.1.2022

Odůvodnění:
Dne 27. 9. 2021 obdržel správní orgán Magistrát hlavního města Prahy písemnou žádost zaevidovanou
pod č. j. MHMP 1526510/2021, která byla následně doplněna dne 11. 10. 2021 pod č. j. MHMP
1617101/2021, dne 14. 10. 2021 pod č. j. MHMP 1705384/2021, dne 21. 10. 2021 pod č. j. MHMP
1705404/2021 a dne 27. 10. 2021 pod č. j. MHMP 1734716/2021, v níž poskytovatel požádal
od 1. 1. 2022 o registraci sociální služby podpora samostatného bydlení a sociální rehabilitace.
K žádosti doložil Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 29/109 ze dne 9. 9. 2021,
zřizovací listinu příspěvkové organizace a čestné prohlášení statutárního zástupce, že na majetek
právnické osoby nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka. Vlastnické nebo jiné právo k objektu
nebo prostorám dle ustanovení § 79 odst. 1 písm. e) zákona o sociálních službách, v nichž budou
sociální služby poskytovány, bylo ověřeno v Příloze č. 1 ke zřizovací listině a náhledem do katastru
nemovitostí. Zároveň byl doložen doklad od finančního úřadu potvrzující, že poskytovatel nemá
daňové nedoplatky, doklad od Pražské správy sociálního zabezpečení potvrzující, že nemá nedoplatek
na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce
k pojistnému a doklady od všech zdravotních pojišťoven, prokazující, že nemá nedoplatek
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. Dále za každou službu bylo správnímu orgánu
doručeno personální schéma společně s dokumenty pracovníků v přímé péči prokazující jejich
odbornou způsobilost a správní orgán ověřil i jejich bezúhonnost, finanční plán na rok 2022 k zajištění
služeb a popisy realizace poskytování sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že poskytovatel doložil
v rámci správního řízení všechny potřebné údaje a doklady, splňuje podmínky pro registraci sociálních
služeb podle ustanovení § 43 a § 70 zákona o sociálních službách a služba podpora samostatného
bydlení s identifikátorem 2550105 a sociální rehabilitace s identifikátorem 9786000 je od 1. 1. 2022
registrována. Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v případě, že správní
orgán žadateli v plném rozsahu vyhoví, nemusí mu být dána možnost vyjádřit se k podkladům pro
vydání rozhodnutí.
Vzhledem k těmto skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.
K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním učiněným u správního
orgánu Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré
Město, 110 00 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 - Nové Město, 110 00 Praha 1, který
rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Ing. Alice Mezková, MPA
pověřená řízením odboru SOV MHMP
podepsáno elektronicky

Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Upozornění:
Ve smyslu ustanovení § 82 odst. 5 zákona o sociálních službách rozhodnutí o registraci pozbývá
platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6
měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen, v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 zákona o sociálních
službách, písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti
o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle ustanovení § 79 odst. 5, s výjimkou
údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle ustanovení § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje
podle ustanovení § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8. Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny
oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém
změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady.
Poskytovatel sociálních služeb se podle ustanovení § 107 odst. 2 písm. l) zákona o sociálních službách
dopustí přestupku tím, že neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle ustanovení § 82 odst. 1
citovaného zákona. Za přestupek se v souladu s ustanovením § 107 odst. 5 písm. a) zákona
o sociálních službách, uloží pokuta do 10 000 Kč. Podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních
službách, o změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle ustanovení § 81 odst. 2,
vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti poskytovatele
sociálních služeb. Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých se změny týkají, doložené
příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až po právní
moci rozhodnutí o změně registrace.
Poskytovatel sociálních služeb se podle ustanovení § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách
dopustí přestupku tím, že neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci
podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona o sociálních službách. Za přestupek se, v souladu s ustanovením
§ 107 odst. 5 písm. b) zákona o sociálních službách, uloží pokuta do 20 000 Kč.
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